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 Üdv! Kata Lajos vagyok. Ez úton küldöm rövid megemlékezésem. Nem tudom, mennyit lehet 

terjedelemben írni, de összeszedtem néhány számomra kedves emléket, élményt, hogy megosszam Veletek, 

Önökkel! 

"Sziasztok! Kata Lajos "Louis" vagyok. Az enyingi zeneiskolába dob tanszakra jártam Dezső tanár úrhoz. 

Néhány élményem, emlékem, megosztanám Veletek, röviden. 

Szerettem ide járni. Nagyon sokat fejlődtem ez idő alatt, mind zeneileg, mind emberileg. A kitűnő hangulat, 

és a profi felszerelések, hangszerek maximálisan elősegítették, támogatták minden diák fejlődését. Engem ez 

fogott meg igazából. 

A koncertek, amiket adtunk, fantasztikusak voltak minden alkalommal. Egy igazi életérzést közvetített, 

amiben részt vehettünk, és átélhettük együtt az élményeket. A közös utazások alkalmával rengeteg barátság 

szövődött, megtapasztalhattuk milyen is az a sokat emlegetett zenészélet! Közben rengeteg tapasztalatra 

tettünk szert, amit tudtunk/tudunk kamatoztatni. Utazni, zenélni, tapasztalni egy kis szeletet a világ zajából, 

új embereket megismerni... erről szól! És tudni azt, hogy mindenhol szeretettel várnak minket, mert a Zene 

összeköt bennünket, az csodálatos érzés... Minden zenetanuló diáknak ilyen élményeket, tapasztalatokat 

kívánok! 

Dobozi Dezső tanár úrnál tanultam dobolni. Dezsővel, mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot, jó barátok 

vagyunk. Felnézek Rá, mint emberre, és tanáromra, mert olyan alapot adott – időt, és fáradtságot nem 

sajnálva – , amiből a legjobb dolgokat tudom megvalósítani a zenei életemben. Köszönöm Neki, ez úton is! 

Kedvenc tanáraim között meg kell említenem Viktort is.  Hozzáállása a dolgokhoz, szervezőkészsége, 

mindig példaértékű volt és lesz számomra.  És hát bármit lejátszik, ami zene és rengeteg inspirációt adott 

nekem, amit köszönök Neki! 

Tavalyi sikereim közül megosztanék egyet: 

  



 

Cserkeszőlőn voltam 2015. szeptember 05-én, A Drum Battle dobos versenyen, ahol 8 dobos mérte össze 

tehetségét. A zsűri nekem ítélte az első helyet, Jaksa Róbert volt az elnök, az Ektomorf dobosa. Robi 

elismerően beszélt a játékomról, és azt tanácsolta, menjek ki az USÁ-ba, és hogy szorít nekem, hogy 

sikerüljön minden. Hálás vagyok, mert ilyen pozitív visszajelzést nem gyakran kaptam eddig. Egy életre 

megerősítette bennem a hitet, hogy jó úton vagyok. És azt tudom mindenkinek üzenni: Sose add fel, ha 

mélyen hiszel valamiben! 

A mai diákoknak két dolgot üzennék:  

1.:Mindent tanuljatok meg, lessetek el Mesteretektől, a legnagyobb zenészektől, amit lehet, gyakoroljatok 

sokat, mert így tudjátok kifejezni önmagatokat a hangszer segítségével! 

2.:Törekedjetek a maximumra, sose érd be azzal, hogy nincs tovább. Légy szerény és optimista. Tiszteld 

azokat, akik elértek már valamit a zenében, és tudd, Te is el tudsz érni. Ezen túl: törekedj, hogy tisztességes 

emberként tudj élni a mai világban. És tudd, az élet szép, A zene pedig Isteni adomány! 

Üdvözlettel,és Tisztelettel: Kata Lajos Louis  


